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 http://www.nus.edu.sg/   
 

 

Vieta: Singapūras Location: Singapore 

Nemokamas mokslas: taip Free Tuition: Yes 

Nemokamas apgyvendinimas: ne Free Accommodation: No 

Kelionės išlaidos: apmoka studentas Travel expenses: student pays 

Stipendija: galimybė dalyvauti ASEM-DUO Fellowship 
atrankoje 

Grant: There is a possibility to compete for ASEM-DUO 
Fellowship scholarship 

Pastabos:  

I. Privalomas Group Medical Insurance Scheme 
draudimas (~60$/sem). 

II. Nepriima medicinos ir teisės sričių mainų 
studentų. 

III. Studentai negali aplikuoti į NUS Business School. 
Department of Economics siūlo keletą ekonominių 
dalykų, bet jie daugiau remiasi 
statistikos/matematikos išmanymu, tad puikios 
mtamatikos žinios yra privalomos. 

IV. Galima mainų studijoms rinktis kursus tik šiuose 
fakultetuose:  

       Faculty of Arts & Social Sciences  

       Faculty of Engineering  

       Faculty of Science (excluding modules offered by 
Department of Pharmacy)  

       School of Computing  

       School of Design & Environment (excluding 
modules offered by Department of Architecture) 

Remarks:  

I. Obligatory Group Medical Insurance Scheme 
insurance (~60$/sem).  

II. This University does not accept exchange students 
from the Faculties of Medicine and Law.  

III. Students cannot apply for studies at NUS Business 
School. Department of Economics offers Economics 
modules but they are more based on mathematical 
and statistical modules so students are required to 
have good mathematical foundation.  

IV. The students may choose courses from the following 
Faculties at NUS:  

       Faculty of Arts & Social Sciences  

       Faculty of Engineering  

       Faculty of Science (excluding modules offered by 
Department of Pharmacy)  

       School of Computing  

       School of Design & Environment (excluding modules 
offered by Department of Architecture) 

Vidinė atranka: taip Internal selection: Yes 

 

http://www.nus.edu.sg/


 

Ar NUS man tinka? Is NUS suitable for me? 

                                                    http://www.nus.edu.sg/registrar/info/ng/NG-Modules.pdf  

Svarbu: jei jūsų studijų krypties dalykų nepakanka, 
paraiškos neteikite!  

Important: please do not apply if there are not enough 
courses for your study programme. 

Paraiškos teikimo terminas (imtinai): Application deadlines: 

Rudens semestras – kovo 1 d.  

Pavasario semestras – rugsėjo 15 d. 

Autumn semester – March 1st  

Spring semester – September 15th 

http://www.nus.edu.sg/registrar/info/ng/NG-Modules.pdf


Studentai sako... 

 

 
Į mainus Singapūre vykau jau ketvirtame kurse. Kadangi pasitaikė tokia proga trumpam kardinaliai 

pakeisti aplinką, nusprendžiau surizikuoti ir priimti šį iššūkį. NUS ilgus metus iš eilės konkuruoja su geriausiais 
pasaulio universitetais dėl paties pačiausiojo titulo ir yra laikomas pačiu geriausiu universitetu Azijoje. Šios 
priežastys svariai nulėmė mano pasiryžimą išvykti už jūrų marių į dar tuo metu nepažintą Azijos kultūrą.  

Singapūras garsėja kaip viena iš brangiausių pasaulio valstybių, taip baidydama studentus atvykti 
studijuoti. Pasiskaičius, kokios kainos už maistą ir pragyvenimą atrodo, kad į tokius pusę metų reikia investuoti ne 
vieną dešimtį tūkstančių eurų. Tačiau tai – tik viena Singapūro pusė. Turbūt didžiausias privalumas studijuojant 
NUS yra tai, jog jis turi milžinišką studentų miestelį. Čia studentams suteikta ne tik nemokamas baseinas ir sporto 
salės, tačiau kursuoja ir ne vienas nemokamas autobusas, vežantis nuo koledžų, kur apsistoja studentai, iki 

skirtingų universiteto fakultetų. Gyvenimas koledže išties 
įkandamas. Kiekvienas koledžas turi savo tradicijas, klubus, 
užsiėmimus, neretai susirungia skirtingose sporto šakose, pasižymi 
įvairia kultūra. Renkantis koledžą turėjau tik vieną pasirinkimą ir 
visiškai juo nesigailiu. Resident College 4 buvo naujausias koledžas 
visame miestelyje, pasiūlęs šalia kambario nuomos įsigyti 
galimybę pusryčiauti ir vakarieniauti pirmame aukšte įsikūrusioje 
valgykloje. Na, iš išvaizdos greičiau restorane, nei valgykloje. Tai 
tapo viena iš tų vietų, kur koledže sutikti draugai susitinka prie 
puodelio kavos ryte ar vakarienės aptarti naujausių nutikimų, 
suplanuoti artimiausią kelionę ar tiesiog paplepėti. Tad taip ir 
gyvenom! 

Na, bet nėra viskas taip lengva, kaip atrodo. Visgi mokslai šiame universitete yra sunkūs. Singapūriečiai yra 
kaip niekas kitas pasaulyje konkurencingi, dėl geresnio pažymio galintys išduoti net ir savo draugus. Konkurencija 
tampa žaidimu, stengiantis nenusileisti ir įrodyti, jog europietiška galva yra ne ką prastesnė. Dėl tos pačios 
konkurencijos gali būti sunku suprasti suolo draugus, surasti bendrą kalbą dėl laisvalaikio. Jei grįžinėsit vėlai ryte, 
nenustebkite išvydę juos be perstojo spaudinėjančius kompiuterio klavišus – arba mokosi, arba žaidžia kokį online 
žaidimą.  

Smagiausia, jog aplink supo tikrai protingi žmonės, atvykę studijuoti 
iš viso pasaulio. Tai žmonės nepriekaištingai kalbantys anglų kalba, tiek 
nusimanantys savo specialybėje, tiek gebantys kalbėti apie kasdienius 
pasaulyje vykstančius reiškinius. Arba apie futbolą. O taip įsimaišę į kultūrų 
grietinėlę nejučia ir pats atsipalaiduoji, pradedi vertinti žmones aplink save, 
nesmerkti jų, pripažinti, jog jie yra kitokie, ir nebandyti jų keisti. Šios 
pamokos stipriai veikia net ir grįžus po kelionių.  

Esant Singapūre privalu pakeliauti po Aziją. Skrydžiai tikrai nėra 
brangūs, o gyvenimas Azijoje yra tikrai palyginti pigesnis. Gatvės maistas, 
„backpacker‘ių“ hosteliai, išsinuomoji motorolerį ir leki, kiek akys mato. 



 

Jokių rūpesčių, jokio vargo. Gali ir draugų pasikviesti, jei spėji prie kavos apsitarti bei juos į planus įtraukti. 
Pakeliauji, prapleti savo akiratį, susipažįsti su visai kitu pasauliu ir grįžti atgal, prie knygų. Atsiranda motyvacija, 
noras tobulėti, augti ir vertinti tai, ką turi. Mainai Singapūre neabejotinai buvo vienas geriausių mano 
pasirinkimų.  
 

Mantas Bieliauskas 
KF, 2016/2017 m.m. 

 

Buvau Singapūre ir labai patiko, gera gyvenimiška patirtis, nes 
Singapūras - didelis kultūrų mišinys. Nemokantiems daug kalbų, 
patogu, kad vietinė kalba yra anglų. Nebuvo taip brangu kaip 
žmonės kalba, maistas paprastose vietose ir viešasis transportas 
kainuoja panašiai kaip Lietuvoje. Universitetas ne toks geras kaip 
reitingai sako, bet pasimokyti šiek tiek reikėjo.  

 
 Vilius Jurgelevičius 

MIF, 2014/2015 


